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Gmina Wola Krzysztoporska ma budżet na 2023 r. Radni uchwalili go 
22 grudnia 2022 r. I choć nazywany jest budżetem na trudne czasy, 
to jednocześnie jest rekordowy pod względem kwoty zaplanowanej 
na inwestycje (ponad 32 mln zł) i środków, jakie gmina zdobyła 
ze źródeł zewnętrznych, by te inwestycje finansować (niemal 18 
mln zł). A inwestycji będzie ponad 20.
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Granty sołeckie
Mieszańcy kilku wsi mogą się już cieszyć z 
zakupów i inwestycji, jakie wykonano w ra-
mach tzw. grantów sołeckich.

KGW Gomulin 
działa już 100 lat!
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Ogrzejmy się dobrym słowem!
Niech nas zasili pozytywna energia!

Niech w czasach kryzysu to, co w nas najlepsze,
będzie naszym największym kapitałem!

Tego na nadchodzący Nowy 2023 Rok
życzy Samorząd Gminy Wola Krzysztoporska!

Przewodnicząca Rady Gminy 
Wola Krzysztoporska

Małgorzata Gniewaszewska
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Roman Drozdek
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Gminna sprzedaż węgla po cenie preferencyjnej
Gmina Wola Krzysztoporska bierze udział w sprzedaży węgla po preferencyjnych cenach. Węgiel pochodzi z 
polskich kopalni. Jego pierwsze dostawy trafiły do gminy 9 grudnia i jest on natychmiast rozdysponowywany 
przez pracowników Urzędu Gminy zgodnie z kolejnością złożonych wniosków. A takich wniosków do końca 
grudnia 2022 złożono aż 1178.

Jeśli ktoś chciałby kupić węgiel po cenie prefe-
rencyjnej (ta w gminie Wola Krzysztoporska wyno-
si 1850 zł za tonę), a nie złożył jeszcze wniosku, 
może to zrobić w Urzędzie Gminy Wola Krzyszto-
porska, ul. Kościuszki 5 w godzinach urzędowania 
lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
ePUAP (wówczas należy opatrzyć je kwalifikowa-
nym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić z 
wykorzystaniem profilu zaufanego).

Jaka jest procedura przyznawania węgla? Ci, 
którzy złożyli poprawnie wnioski, a węgla jeszcze 
nie otrzymali, muszą czekać na telefon z Urzędu 
Gminy, następnie zgłosić się po odbiór indywidual-
nego numeru rachunku bankowego (pok. 12a UG), 
dokonać opłaty, odebrać fakturę potwierdzającą 
zakup (pok. 9 UG), a następnie udać się na skład 
wskazany przez pracownika UG i odebrać węgiel.

Na terenie gminy Wola Krzysztoporska dystry-
bucją węgla po cenach preferencyjnych zajmują 
się następujące składy:

Skład Handlowo-Usługowy Grzegorz 
Ratajczyk
Gomulin-Kolonia, ul. Wesoła 3

KARPO Karol Peryga
Kacprów 47

PHU ATEMAR Bartosz Królikiewicz
Gomulin, ul. Szkolna 1

Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe 
„MAD-AR” Arkadiusz Madejczyk
Wola Krzysztoporska, ul. Szkolna 7

Informacje na temat dystrybucji węgla moż-
na uzyskać w Urzędzie Gminy w Woli Krzysz-
toporskiej (ul. Kościuszki 5) pok. nr 12a lub pod 
numerem telefonu: 661-954-560.

Przypominamy, że kupić węgiel po preferen-
cyjnej cenie mogą osoby fizyczne z gospodarstwa 
domowego, które jest uprawnione do dodatku wę-
glowego, a jego członkowie nie nabyli węgla na 
sezon grzewczy przypadający na lata 2022-2023 
po cenie niższej niż 2.000 zł brutto za tonę w ilości 
co najmniej:

- 1,5 tony – dotyczy wniosku na zakup do dnia 
31 grudnia 2022 r.

- 3 tony – dotyczy zakupu na zakup od dnia 1 
stycznia 2023 r.

Od 1 grudnia 
trochę ciemniej!

Dodatek elektryczny Dla kogo dodatek 
gazowy?

Zmiana adresu internetowego 
GOPS Wola Krzysztoporska

Od 1 grudnia na terenie gminy Wola Krzysz-
toporska jest trochę ciemniej (szczególnie w go-
dzinach nocnych), a wszystko w związku z naka-
zem oszczędzania energii. Gmina – podobnie jak 
wszystkie samorządy w kraju – jest zobowiązana 
do ograniczenia jej zużycia o co najmniej 10%. 
W przeciwnym razie grożą jej kary. Mówi o tym 
Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczegól-
nych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców 
energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sy-
tuacją na rynku energii elektrycznej (art. 37, 38). 
Podjęto więc konieczne działania. Na czym będą 
polegać?

Zgodnie z zarządzeniem wójta gminy Wola 
Krzysztoporska w okresie od 1 grudnia 2022 roku 
do 31 grudnia 2023 roku postanowiono nie urucha-
miać iluminacji świątecznych, w budynku urzędu 
wykręcono część żarówek i wyeliminowano moż-
liwość dogrzewania się tzw. „farelkami”, a w go-
dzinach nocnych (24.00 – 5.00) wyłączone zostało 
oświetlenie uliczne i powiązane z nim oświetlenie 
palców zabaw, parków, obiektów sportowych.

Informujemy, iż uległ zmianie adres porta-
lu internetowego Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Woli Krzysztoporskiej. Aktualny to: 

https://gops-wola.eu

Ośrodek posiada teraz także własną stro-
nę na Facebooku: https://www.facebook.
com/people/Gminny-O%C5%9Brodek-Po-
mocy-Spo%C5%82ecznej-w-Woli-Krzyszto-
porskiej/100088538420221/

Komu przysługuje dodatek elektryczny i 
gdzie należy składać wnioski? Nowe przepisy 
weszły w życie 1 grudnia.

Jak informuje GOPS, dodatek elektryczny 
przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w go-
spodarstwie domowym w przypadku, gdy główne 
źródło ogrzewania jest zasilane energią elektrycz-
ną i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do 
centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Dodatek przysługuje jednorazowo w kwocie:
- 1000 złotych w przypadku gdy zużycie 

energii elektrycznej w gospodarstwie domo-
wym w 2021 r. wyniosło do 5 MWh;

- 1500 złotych w przypadku gdy zużycie 
energii elektrycznej w gospodarstwie domo-
wym w tym samym miejscu zamieszkania w 
2021 roku wyniosło więcej niż 5 MWh.

Dodatek elektryczny nie przysługuje, gdy go-
spodarstwo domowe korzysta z energii elektrycz-
nej pochodzącej z mikroinstalacji (fotowoltaika).

UWAGA: osobom, które otrzymały dodatek 
węglowy lub dodatek do innych źródeł ciepła, 
dodatek elektrycznie nie przysługuje!

Wnioski o dodatek elektryczny można skła-
dać od 01.12.2022 r. do 01.02.2023 r. w siedzibie 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli 
Krzysztoporskiej przy ul. Szkolnej 6 lub w formie 
elektronicznej.

W przypadku wątpliwości informacji na te-
mat dodatku elektrycznego udzielają pracownicy 
GOPS pod numerami telefonów 44 616-32-84 
wew. od 11 do 23.

Więcej informacji, wzór wniosku i konieczne 
załączniki na: https://www.wola-krzysztoporska.
pl/informacja-w-sprawie-przyznawania-i-wyplaca-
nia-dodatku-elektrycznego/.

Komu przysługuje refundacja podatku VAT za 
paliwa gazowe w 2023 dla gospodarstw domo-
wych?

Jak informuje Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Woli Krzysztoporskiej, gospodarstwa 
domowe, których głównym źródłem ogrzewania 
domu / mieszkania jest gaz z sieci, mogą uzyskać 
refundację podatku VAT.

Zwrot przysługuje:
- Gospodarstwu domowemu, które jako główne 

źródło ogrzewania wykorzystuje kocioł na paliwa 
gazowe;

- Źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgło-
szone do centralnej ewidencji emisyjności budyn-
ków CEEB;

- przeciętne miesięczne dochody, w przypadku 
gospodarstwa jednoosobowego, nie przekraczają 
2100 zł, lub 1500 zł na osobę w przypadku gospo-
darstwa wieloosobowego.

Przyznanie refundacji nie wymaga wydania de-
cyzji – GOPS prześle informację o rozstrzygnięciu 
sprawy na adres poczty elektronicznej zamiesz-
czony we wniosku.

Do wniosku o refundację podatku VAT od-
biorca paliw gazowych w gospodarstwie do-
mowym (gaz z sieci) należy dołączyć fakturę, 
która dokumentuje dostarczanie paliw gazo-
wych do odbiorcy (gospodarstwa domowego) 
oraz dowód zapłaty.

Gdzie i do kiedy należy składać wnioski?
Wnioski o refundację podatku VAT można skła-

dać od 16.01.2023 r. do 29.02.2024 r. lub w termi-
nie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentu-
jącej dostarczenie paliw gazowych za 2023 rok w 
siedzibie GOPS w Woli Krzysztoporskiej przy ul. 
Szkolnej 6 lub w formie elektronicznej.

W przypadku wątpliwości informacji na temat 
zwrotu podatku VAT za gaz udzielają pracowni-
cy GOPS pod numerami telefonów 44 616-32-84 
wew. od 11 do 18.
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Dotacje celowe na wymianę źródła ogrzewania – podsumowanie 2022 roku

W Piekarkach powstał plac zabaw z siłownią
W Piekarkach powstało nowe miejsce aktywności dla dzieci i dorosłych. Gmina Wola Krzysztoporska otrzymała 
dofinansowanie z budżetu województwa łódzkiego na budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości 
Piekarki. Środki przyznano w ramach programu „Infrastruktura sportowa PLUS”. Pozostała część kwoty potrzebnej 
do wykonania inwestycji pochodziła z nagrody, jaką gmina otrzymała za promocję szczepień przeciw COVID-19.

„Infrastruktura sportowa PLUS” to program, w 
ramach którego samorządy w formie dotacji celo-
wej uzyskały wsparcie na budowę, przebudowę, 
modernizację czy doposażenie w sprzęt sportowy 
obiektów sportowych i rekreacyjnych. Gmina Wola 
Krzysztoporska w tym rozdaniu zdecydowała się 
na budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej w 
miejscowości Piekarki.

Gminny projekt obejmował budowę placu za-
baw i siłowni zewnętrznej, w skład którego wcho-
dzą m.in.: urządzenia zabawowe, urządzenia 
sportowe, oświetlenie, ławki, kosze na śmieci, sza-
ta roślinna, układ komunikacji wewnętrznej oraz 
ogrodzenie. Nawierzchnię amortyzującą placu za-
baw stanowi piasek, a siłowni zewnętrznej – żwir. 

Ciągi piesze wykonane są z kostki betonowej, a 
w celu zapewnienia bezpieczeństwa bawiącym się 
dzieciom i ochrony przed dewastacją plac został 
ogrodzony i oświetlony.

Gmina Wola Krzysztoporska jest gminą wiejską 
i w naszych sołectwach brakowało do niedawna 
atrakcyjnych, innowacyjnych miejsc, gdzie można 
w aktywny sposób spędzić czas wolny z rodziną. 
Teraz jest ich coraz więcej. Plac zabaw i siłownia w 
Piekarkach będzie przestrzenią służącą rekreacji i 
międzypokoleniowej integracji społecznej. Miesz-
kańcy Piekarek i okolicznych wiosek od dawna 
zgłaszali potrzebę stworzenia takiego miejsca, któ-
re służyć będzie także poprawie kondycji, zdrowia 

i nabywaniu odporności, co tak ważne w obliczu 
nękającej nas pandemii.

Wstępnie całkowity koszt inwestycji oszacowa-
no na 197.552 zł, a przyznana dotacja to 90.000 zł 
(43,94%). Po przeprowadzonym przetargu okaza-
ło się, że koszt robót to 204.820,83 zł.

Środki na pokrycie wkładu własnego 
(114.820,83 zł – 56,06% kosztów inwestycji) po-
chodzą z nagrody, jaką gmina otrzymała za akcje 
szczepień zorganizowane na naszym terenie. 
Prace zakończyły się w drugiej połowie listopada 
2022 r.

Teraz trzeba tylko poczekać na lepszą aurę, by 
z tych nowych urządzeń skorzystać.

Ponad 90 „kopciuchów” zniknęło z terenu gminy
Dzięki gminnej dotacji w wysokości niemal pół 

miliona złotych ponad 90 tzw. kopciuchów zastąpio-
no w 2022 r. na terenie gminy Wola Krzysztoporska 
bardziej ekologicznymi źródłami ciepła. To już trzeci 
rok funkcjonowania programu dotacyjnego, który po-
zwolił dotąd na likwidację ponad 300 starych pieców.

Właściciele budynków mieszkalnych położo-
nych na terenie gminy corocznie, od 2020 roku, 
mogą ubiegać się o dodatkowe pieniądze na 
wymianę pieca (do 5 tys. zł). I w tym roku nabór 
wniosków o udzielenie dotacji na ten cel cieszył się 
dużym zainteresowaniem. W odpowiedzi na ogło-
szenie o naborze wpłynęło 110 wniosków.

Dzięki temu wsparciu łącznie w 91 domach sta-
re piece węglowe zostały zastąpione innymi, bar-
dziej ekologicznymi źródłami ciepła. Największą 
popularnością cieszyły się pompy ciepła – zamon-
towano je w ilości 50 sztuk. Dość często wybór 

padał na kotły c.o. na pellet (21 sztuk) oraz kotły 
gazowe (13 sztuk). Pozostałe 7 sztuk stanowiły 
kotły na ekogroszek. Tegoroczna gminna dotacja 
do tych wymian wyniosła dokładnie 454.640 zł.

Pomimo tego, że nie każde przedsięwzięcie z 
różnych powodów udało się zrealizować (część 
osób zrezygnowała przed podpisaniem umowy, 
a kilka umów zostało rozwiązanych na wniosek 
właścicieli nieruchomości), w skali gminy powinna 
poprawić się jakość powietrza, którym oddychamy.

Przypomnijmy, że program dopłat funkcjonuje 
w gminie Wola Krzysztoporska już 3 rok. W 2020 r. 
i 2021 r. chętni mogli otrzymać z gminy do 5 tys. zł. 
Z tej możliwości skorzystały w 2020 roku 102 go-
spodarstwa domowe, a 2021 r. 109 gospodarstw. 
Dzięki gminnej dotacji z terenu gminy zniknęło 
więc już w sumie ponad 300 „kopciuchów”. Gmina 
wydała na ten cel około 1,5 mln zł.
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Budżet na trudne czasy
Gmina Wola Krzysztoporska ma już budżet na 2023 r. Radni uchwalili go 22 grudnia 2022 r. I choć 
nazywany jest budżetem na trudne czasy, to jednocześnie jest rekordowy pod względem kwoty 
zaplanowanej na inwestycje (ponad 32 mln zł) i środków, jakie gmina zdobyła ze źródeł zewnętrznych, 
by te inwestycje finansować (niemal 18 mln zł).

Pandemia, wojna za naszą wschodnią granicą, rosnące ceny 
energii, inflacja – z tym samorządy musiały się mierzyć w roku 2022. 
Jaki będzie rok 2023? W gminie Wola Krzysztoporska na pewno 
trudny, ale i bardzo ambitny, bo zaplanowano ponad 20 inwestycji. 
Większość z nich to przedsięwzięcia wieloletnie, które trzeba kon-
tynuować bądź zakończyć. Aplikując w programach i konkursach, 
gmina pozyskała na ich realizację ze środków zewnętrznych aż 
17.838.829 zł. Te najważniejsze dotyczyć będą dróg i kanalizacji, a 
także obiektów sportowych.

Niezwykle kosztowna (jak zawsze) będzie też oświata. Do niej 

gmina musi dołożyć z własnego budżetu 12.691.055 zł (licząc uzu-
pełnienie subwencji oświatowej - 6.117.755 zł i pozostałe zadania 
własne: szkolne inwestycje, dowóz uczniów, utrzymanie przedszkola 
samorządowego, przedszkoli niepublicznych, oddziałów przedszkol-
nych w szkołach podstawowych, pomoc materialną dla uczniów - 
6.573.300 zł). Jest to wzrost 2.602.695 zł (25,8%).

Bardzo szybko rosną też wydatki bieżące, szczególnie: energia 
elektryczna (250%), olej opałowy (100%), usługi i materiały to wzro-
sty często po kilkadziesiąt procent.

A oto najważniejsze liczby budżetu gminy Wola Krzysztoporska na 2023 r.

DOCHODY - 82.995.625,87 zł
z tego:

- dochody bieżące - 65.056.796,72 zł;
- dochody majątkowe - 17.938.829,15 zł;

WYDATKI - 92.995.625,87 zł
z tego:

- wydatki bieżące - 60.970.662.32 zł;
- wydatki majątkowe (INWESTYCJE) - 32.024.963,55 zł;
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- Czas jest trudny i czeka nas bardzo trudny bu-
dżet. A najgorsza trudność wynika z faktu, iż kosz-
ty bieżące wzrosły nam o ponad 6 mln zł. Dlacze-
go? Odpowiedź jest prosta – ogólna sytuacja na 
rynku i inflacja. To również przekłada się na wzrost 
kosztów inwestycji. A w budżecie zaplanowaliśmy 
wykonanie około 20 inwestycji na kwotę ponad 32 
mln zł. Są to zadania rozpoczęte w 2022 r. i zwią-
zane z dofinansowaniem. Można więc powiedzieć, 
że są tzw. zobowiązaniem, z którego wycofać się 
nie możemy. A te najważniejsze to przede wszyst-
kim budowa kanalizacji – dostaliśmy tu dofinanso-
wanie na budowę kolejnych odcinków w kierunku 
północnej części gminy. Ważną inwestycją jest 
budowa drugiego reaktora przy oczyszczalni, bo 
jeżeli zaczną spływać ścieki z północnej części 
gminy, ten obecny będzie niewystarczający. Rów-
nież na budowę tego reaktora dostaliśmy dofinan-
sowanie. To są zasadnicze inwestycje zapisane w 
budżecie. Oprócz tego przebudowy dróg – w tym 
przebudowy dróg powiatowych (droga powiatowa 
Siomki – Krzyżanów – tu trzeba będzie przygo-
tować około 11 mln zł), przebudowa drogi Glina, 
ponadto wprowadziliśmy zadanie na przebudo-
wę drogi powiatowej w Oprzężowie, jak również 
przebudowę drogi powiatowej na odcinku Laski 
- Parzniewice. Oprócz tego są mniejsze inwesty-
cje związane z projektami dróg, które planujemy 
w przyszłości przebudować. Bardzo ważna jest 
droga zbiorcza od ronda na wysokości Kauflandu, 
która będzie obsługiwała tereny inwestycyjne (tu 
jesteśmy na etapie projektu, który kosztuje ok. 100 

Jak ocenia uchwalony budżet wójt Roman Drozdek?
tys. zł). Ponadto budowa boiska wielofunkcyjne-
go w Gomulinie, na które mamy dofinansowanie. 
Generalnie są to więc inwestycje, na które mamy 
dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych i najzwy-
czajniej te inwestycje muszą być zakończone, bo 
są podpisane stosowne umowy.

Plany są ambitne, ale uważam, że uda się je 
zrealizować, o ile nie pogorszy się sytuacja na 
rynku, bo nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy 
inflacja się zatrzyma, czy też będzie jeszcze wyż-
sza. Natomiast kondycję budżetu mamy bardzo 
dobrą. W 2022 r. obniżyliśmy zadłużenie do 13,5 
mln zł. To zadłużenie bardzo niskie w stosunku 
do strony dochodowej. Tak więc w ostateczno-
ści możemy jeszcze zadłużyć budżet na około 
20 mln zł, natomiast nie będziemy chcieli tego 
zrobić (zaplanowany deficyt to 10 mln zł). Poza 
tym spora nadwyżka z 2022 r. będzie w pierwszej 
kolejności przeznaczona na obniżenie deficytu. 
Ja upatruję większego zagrożenia w przypad-
ku, gdybyśmy otrzymali kolejne dofinansowanie 
ze źródeł zewnętrznych (bo tu jesteśmy bardzo 
aktywni). Jeśli takowe duże dofinansowanie by-
śmy uzyskali, to może pojawić się kłopot z tzw. 
własnym udziałem. Ale już rok 2024 klaruje nam 
się dobrze. Będziemy także nadal ograniczać 
wydatki bieżące (np. oszczędzanie energii na 
oświetleniu ulicznym).

Trzeba też pamiętać, że nasza strategia sięga 
na 5 – 10 lat do przodu. Już myślimy więc o ko-
lejnych inwestycjach. Najważniejsza wydaje się 
kontynuacja budowy kanalizacji. Dzięki inwesty-

cjom zapisanym na 2023 rok „dojdziemy” z kana-
lizacją do północnej części, czyli do Gomulina. To 

oczekiwanie na kolejne dofinansowanie dotyczy 
odcinka Gomulin – Majków Duży. To miejscowo-
ści bardzo zwarte i kanalizacja musi być tam wy-
konana jak najszybciej. Jest tam potrzebna kwota 
około 8 mln zł.

Realizacja budżetu będzie więc bardzo dużym 
wyzwaniem, jakiego w mojej karierze nie było, ale 
znając determinację swoją i współpracowników, 
całego Urzędu, na pewno damy radę – podsumo-
wuje wójt Roman Drozdek.

Najważniejsze inwestycje w 2023 r. i ich szacowany koszt
- Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1913E Siomki-Glina 

od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1500E Piotrków-Jeżów w miejsco-
wości Siomki do skrzyżowania z drogą gminną nr 110457E w miejscowości 
Piaski – 12.000.000 zł;

- Przebudowa drogi gminnej Nr 110457E w miejscowości Glina w 
gminie Wola Krzysztoporska – 6.850.000 zł;

- Budowa zespołu boisk w m. Gomulin – 2.815.500 zł (w tym 1.265.500 
zł z Rządowego Funduszu Polski Ład);

- Modernizacja PSZOK w Woli Krzysztoporskiej – 2.045.621 zł;
- Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową drogi 

w miejscowości Oprzężów w gminie Wola Krzysztoporska – 2.000.000 zł;
- Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku od miejscowości Oprzężów 

do miejscowości Gomulin – 1.818.292 zł (w tym 1.518.292 zł z RFPŁ);
- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Woli Krzysztoporskiej 

–1.800.000 zł (w tym 1.500.000 zł z RFPŁ);
- Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Krężna, 

Kozierogi i Piekarki w gminie Wola Krzysztoporska – 1.163.000 zł (w tym 
802.191 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych);

- Rewitalizacja zbiornika retencyjnego w m. Bogdanów – 590.980 zł (w 
tym 490.980 zł z RFPŁ);

- Infrastruktura IT w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” – 156.946 zł;
- Rozbudowa wodociągów – 150.000 zł;

- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa drogi w m. 
Siomki – 80.000 zł;

- Modernizacja drogi Krzyżanów – Bujny (projekt) – 80.000 zł;
- Budowa systemu uzdatniania wody na ujęciu wody w Parzniewicach 

wraz z modernizacją zbiorników wyrównawczych w Borowej (projekt) 
– 75.000 zł;

- Budowa drogi w m. Bujny, ul. Słoneczna (projekt) – 75.000 zł;
- Budowa drogi w m. Majków Duży na terenach inwestycyjnych (pro-

jekt) – 70.000 zł;
- Rozbudowa i zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Go-

mulinie – 50.000 zł;
- Budowa wodociągu w m. Bujny, ul. Graniczna – 30.000 zł;
- Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 24 na odcinku Piotrków 

Trybunalski - Bełchatów z wydłużeniem do Bogumiłowa – 21.323 zł;
- Budowa drogi w m. Stradzew (projekt) – 21.000 zł;
- Remont drogi powiatowej nr 1500E na odcinku od Szkoły Podstawowej 

w Parzniewicach do miejscowości Blizin (przygotowania do inwestycji zapla-
nowanej na 2024 r.) – 20.000 zł;

- Budowa drogi w m. Mąkolice (projekt) – 12.300 zł;
- Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 100.000 zł.
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Wójt Roman Drozdek 
o inwestycjach gminnych
-...Inwestycje to często kilkuletnie, drogie procesy i nie jest możliwe, aby równomiernie co roku 

wykonywać zadania we wszystkich miejscowościach gminnych. Ktoś, kto twierdzi, że jest inaczej, 
to niepoprawny optymista” – mówi wójt gminy Wola Krzysztoporska Roman Drozdek.

„Od wielu lat gmina Wola Krzysztoporska pla-
suje się wysoko w rankingach dotyczących kwot 
przeznaczanych na realizację inwestycji. Wystar-
czy spojrzeć na budżety sąsiednich gmin, aby za-
uważyć, jak bardzo się tutaj wyróżniamy. Stanowi 
to powód do dumy i zadowolenia, choć zawsze jest 
pewien niedosyt i chciałoby się więcej.

Na początek kilka liczb. Na wydatki inwesty-
cyjne w ciągu ostatnich 5 lat gmina przeznaczyła 
kwotę 61,5 mln złotych. Nie byłoby to możliwe, gdy-
by nie pozyskane środki 
zewnętrzne, w tym środki 
unijne – a była to niebaga-
telna kwota 28 mln złotych.

Należy tutaj podkreślić, 
że zarówno Unia Europej-
ska, jak i państwo polskie 
prowadzą swoją politykę 
w zakresie dofinansowa-
nia inwestycji samorządo-
wych i przeznaczają środki 
na określone cele, które 
chcą zrealizować. Najważ-
niejsze z takich celów to 
ochrona środowiska, w tym 
budowa kanalizacji sa-
nitarnej i budowa dróg. 
Siłą rzeczy samorządy 
chcące skorzystać z środ-
ków zewnętrznych reali-
zują takie cele. Na terenie 
naszej gminy przekłada się 
to na pozyskane ogromne 
środki na budowę kanalizacji. Przy udziale tych 
środków wybudowaliśmy oczyszczalnię ścieków w 
Woli Krzysztoporskiej i w miejscowości tej wymie-
niliśmy starą, pozakładową kanalizację na nową. 
Nowe sieci kanalizacyjne powstały w Siomkach, 
Krzyżanowie, Glinie, Gąskach, Bujnach, Wygo-
dzie, Kacprowie, Radziątkowie, części miejscowo-
ści Krężna, w Kozierogach i Piekarkach. Kolejny 
etap prac to kanalizacja w Oprzężowie oraz na od-
cinku od Oprzężowa do Gomulina wraz z rozbudo-
wą oczyszczalni ścieków w Woli Krzysztoporskiej.

Budowane i naprawiane sukcesywnie są rów-
nież drogi na terenie całej gminy. Potrzeby tutaj są 
jednak ogromne. Tym bardziej, że ze względu na 
brak środków w powiecie jesteśmy zmuszeni do 
ponoszenia wydatków na remonty dróg powiato-
wych. Nie wszystkim się to podoba, ale wszyscy 
zdajemy sobie sprawę, że to drogi powiatowe są 
najważniejszymi drogami dla mieszkańców gminy 
– to one zapewniają komunikację z miejscowości 
gminnych do pobliskich miast. Dlatego w ostatnich 
latach gmina przeznaczyła środki na przebudowę 
drogi Bujny – Siomki, Krzyżanów – Siomki czy na 
remont na odcinku Gomulin – Krężna.

Inwestycje te stymulowane są środkami ze-
wnętrznymi, a pozyskane kwoty odpowiednio za-
inwestowane przynoszą gminie korzyści.

Najbardziej zurbanizowana część gminy to jej 
północne tereny, gdzie prowadzone są największe 
inwestycje prywatne, takie jak Centrum Dystrybu-
cyjne Kaufland, centrum dystrybucyjne Agata czy 
Prologis. Obecnie do budżetu gminy najwięcej po-

datków wpływa właśnie z tego terenu. A środki te 
inwestowane są potem na terenie całej gminy.

Słyszałem też pogląd, że gmina inwestuje tylko 
w północnej części, a pomija południową, gdzie na 
rok 2023 nie przewidziano żadnych inwestycji. I 
muszę powiedzieć, że jest to nieprawda.

Inwestycje w kanalizację czy drogi na północy 
gminy, gdzie mamy tereny inwestycyjne są oczy-
wiście priorytetowe, gdyż - jak wyjaśniłem wyżej 
- tereny te przynoszą nam największe dochody. 

Ale nie znaczy to, że zapominamy o pozostałych 
mieszkańcach.

I tak na 2023 r. przewidziano m.in. rewitalizację 
zbiornika wodnego w miejscowości Bogdanów, re-
mont ośrodka zdrowia w Parzniewicach czy prze-
budowę drogi powiatowej na odcinku Parzniewice 
– Laski, na który Gmina otrzymała 2,5 mln złotych 
dofinansowania. W przygotowaniu jest projekt bu-
dowlany na wykonanie przebudowy Stacji Uzdatnia-
nia Wody w Parzniewicach, które to zadanie wstęp-
nie wyceniane jest na ok. 8 mln złotych. Planowana 
jest również wymiana dachu w budynku Szkoły Pod-
stawowej w Parzniewicach – ewentualnie budowa 
nowej szkoły, gdyż inwestycja ta może być niemożli-
wa do zrealizowania. Wyzwania są więc ogromne…

Ponadto należy pamiętać, że inwestycje to pro-
cesy kilkuletnie i nie jest możliwe, aby równomier-
nie co roku wykonywać zadania we wszystkich 
miejscowościach gminnych. Był czas, gdy reali-
zowaliśmy ogromne inwestycje, jak budowa sali 
gimnastycznej czy przedszkola w Parzniewicach, 
na czym cierpiały inwestycje w innych miejscowo-
ściach, ale taka jest logika ich prowadzenia. 

Przypominam też o innych inwestycjach zreali-
zowanych w ostatnich latach w południowej części 
gminy:

- budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w 
Parzniewicach,

- budowa placu zabaw i siłowni napowietrznej 
w Poraju,

- remont garażu OSP w Parzniewicach,
- położenie nakładki bitumicznej na drodze w 

Pawłowie Dolnym,
- zakup działki w Parzniewiczkach pod budowę 

siłowni napowietrznej i placu zabaw,
- budowa ogrodzenia Domu Ludowego w Paw-

łowie Górnym,
- rozbudowa i przebudowa Domu Ludowego w 

Blizinie,
- budowa placu zabaw w Blizinie,
- renowacja zabytkowego parku w Parzniewi-

cach,

- rozbudowa i termomodernizacja Domu Ludo-
wego w Jeżowie,

- wykonanie instalacji c.o. w Domu Ludowym w 
Parzniewicach,

- termomodernizacja budynku komunalnego w 
Parzniewicach,

- utwardzenie placu przy ośrodku zdrowia w 
Parzniewicach,

- utwardzenie terenu przy DL w Laskach,
- budowa placu zabaw przy DL w Laskach,
- zakup nowego samochodu strażackiego dla 

OSP Parzniewice,
- budowa parkingu przy cmentarzu w Bogda-

nowie,
- budowa oświetlenia ulicznego oraz oświetle-

nia placu zabaw w Borowej.
I tak można by jeszcze długo wymieniać….
Podsumowując. Zarówno ja, jako wójt gminy, 

jak i Rada Gminy Wola Krzysztoporska podejmu-
jemy szereg działań, aby na terenie gminy wyko-
nywać jak najwięcej racjonalnych i potrzebnych 
mieszkańcom inwestycji. Przy czym pierwszeń-
stwo mają te, na które uda się uzyskać dofinan-
sowanie zewnętrzne oraz te, które przekładają 
się na uzyskiwanie przez gminę dodatkowych 
dochodów. I, co cieszy, inwestycji takich co roku 
wykonuje się na terenie gminy kilkadziesiąt. 
Oczywiście wszystkich potrzeb jest dużo więcej, 
dlatego ciężko pracujemy, aby i one doczekały 
się realizacji”.

Roman Drozdek
wójt gminy Wola Krzysztoporska

Fot. Droga w Bogdanowie
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Utwardzenie placu 
przy Domu Ludowym 
w Rokszycach

Glina ma altanę i nowe drzewa

Plac zabaw przy przedszkolu 
w Woli Krzysztoporskiej gotowy
Maluchy z Przedszkola Samorządowego w Woli Krzysztoporskiej 
mają piękny, nowy plac zabaw. W połowie grudnia 2022 zakończyły 
się prace przy montażu nowoczesnych, kolorowych urządzeń i 
bezpiecznej nawierzchni.

Dobiegła końca realizacja projektu o nazwie 
„Altana wiejska – miejsce spotkań i integracji 
mieszkańców Gliny”. Na ten cel zostały przyzna-
ne środki z budżetu województwa łódzkiego w 
ramach naboru „Infrastruktura sołecka na plus” 
w kwocie 80.000 zł. Część środków dopłaciła też 
gmina Wola Krzysztoporska.

W ramach projektu wykonano dokumentację 
techniczną za kwotę 4.300 zł oraz roboty budow-

lane, które kosztowały 90.000 zł. W związku z 
tym, że koszt zadania przekroczył zarezerwowa-
ne środki, brakujące 14.300 dopłaciła gmina Wola 
Krzysztoporska.

Projekt zakładał budowę altany ogrodowej 
wraz z ławkami w środku i stołem oraz zagospoda-
rowanie terenu wokół poprzez nasadzenie drzew 
ozdobnych i owocowych. Zaplanowano także wy-
konanie skalnika z roślinami.

Celem projektu było przygotowanie miejsca dla 
integracji mieszkańców Gliny, ale z altany będą 
mogły korzystać także dzieci bawiące się na usy-
tuowanym w pobliżu placu zabaw, aby w letnich 
miesiącach schronić się przed słońcem czy desz-
czem. Oczywiście będzie to przestrzeń również i 
dla dorosłych korzystających z siłowni napowietrz-
nej. Całość dopełnią nasadzenia drzew i krzewów 
ciekawie wkomponowane w tę przestrzeń.

W grudniu 2022 r. zakończyły 
się prace przy utwardzeniu 
terenu przy Domu Ludowym 
w Rokszycach. Ich zakres 
obejmował wyłożenie kostką 
betonową placu o powierzchni 
ok. 720 m kw.

Wcześniej usunąć trzeba było obecne 
tam kruszywo i wykorytować teren na od-
powiednią głębokość, by stworzyć warstwę 
odsączającą i kolejne warstwy konstrukcyj-
ne. Ostatnią z nich jest kostka betonowa o 
grubości 8 cm.

Przy okazji usunięte zostały zaniżenia 
przy studni w okolicach podjazdu dla niepeł-
nosprawnych oraz zniszczone obrzeża.

Prace zakończyły się w połowie grudnia i 
kosztowały 117.588 zł.

Nowe miejsce zabaw powstało na miejscu 
starego placu, a wykonawca miał za zadanie 
m.in. zdemontować stare wysłużone urzą-
dzenia z wyłączeniem 2 piaskownic. W ich 
miejsce pojawiły się kolorowe zestawy za-
bawowe, bujaki sprężynowe, karuzele, zjeż-
dżalnie, równoważnie, huśtawki, a do tego 

ławki, kosze na śmieci. Wszystko na bez-
piecznej powierzchni z płyty EPDM.

Powierzchnia placu zabaw to ponad 444 
m2.

Koszt wyposażenie obiektu w urządze-
nia zabawowe i bezpieczną nawierzchnię to 
331.717,50 zł.
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Dzięki grantowi Blizin 
w rytmach muzyki powitał jesień

Jeżów kupił krzesła i zastawęW Rokszycach nagłośnią to, 
co robią

Sołectwo Blizin może się już cieszyć z nowego zestawu nagłaśniającego kupionego w ramach projektu  
„W Rytmach Muzyki Sołectwo Wita Złotą Polską Jesień” współfinansowanego z budżetu samorządu 
województwa łódzkiego. Nowe wyposażenie Domu Ludowego w Blizinie zostało pierwszy raz wykorzystane przy 
okazji pikniku, który odbył się 19 listopada w Domu Ludowym w Blizinie.

Organizatorką wydarzenia była sołtys Blizina 
Kamila Kaczorowska we współpracy z paniami z 
KGW, a głównym celem projektu była integracja 
mieszkańców Blizina i okolicznych miejscowości. 
Dodatkowo organizatorkom zależało na pogłę-
bianiu relacji sąsiedzkich oraz promowaniu ak-
tywnych form spędzania wolnego czasu. Panie z 
KGW przygotowały dla uczestników poczęstunek 
z wykorzystaniem jesiennych darów z sadu, ogro-
du i lasu. Miały również okazję na zaprezentowa-
nie swojego stoiska z rękodziełem.

- To był wyjątkowy dzień! Było głośno i rado-

śnie. Sołectwo Blizin w rytmach muzyki witało złotą 
polską jesień – mówi Kamila Kaczorowska, sołtys 
Blizina i główna organizatorka pikniku. – Udało się, 
mamy sprzęt nagłaśniający. Chciałabym wyróżnić 
naszych małych artystów, którzy umilili nam czas 
swoimi pięknymi głosami. Dziękuję paniom z KGW 
za przygotowanie poczęstunku i druhom OSP Blizin 
za pomoc w przygotowaniu tej uroczystości. Pragnę 
także podziękować wszystkim, a zwłaszcza Wam, 
drodzy mieszkańcy mojego sołectwa, za tak liczną 
obecność na tym wydarzeniu. A wróżby andrzejko-
we niechaj się spełnią – dodaje sołtys wsi.

Mieszkańców sołectwa odwiedzili podczas pik-
niku samorządowcy, m.in.: wicemarszałek woje-
wództwa łódzkiego Zbigniew Ziemba, wójt Roman 
Drozdek, radni i sołtysi z okolicznych wsi.

Zwieńczeniem popołudniowych wydarzeń była 
zabawa taneczna przy wykorzystaniu nowego 
sprzętu nagłaśniającego.

Ostatecznie wartość zakupionego sprzętu wy-
niosła 15.381 zł, z czego 12.000 zł stanowiła po-
moc finansowa z budżetu samorządu wojewódz-
twa łódzkiego, a pozostała część pochodziła z 
budżetu gminy Wola Krzysztoporska.

Sołectwo Jeżów w ramach otrzymanego grantu postanowiło uzu-
pełnić wyposażenie Domu Ludowego. W ramach projektu pn. „Zakup 
krzeseł i zastawy obiadowej”, zrealizowanego przy udziale dotacji 
celowej z budżetu województwa łódzkiego, zakupiono niezbędne wy-
posażenie do DL: este-
tyczną zastawę i drew-
niane krzesła.

Taki zakup zdecy-
dowanie podniesie es-
tetykę tego wnętrza. Z 
pewnością ułatwi też 
sołectwu organizację 
różnych imprez, których 
celem będzie integracja 
okolicznych mieszkań-
ców. Można się spo-
dziewać, że wpłynie 
również na efektywną 
realizację pomysłów lo-
kalnej społeczności, a 
przez to także na roz-
wój miejscowości.

Koszt projektu wyniósł 20.099 zł, w tym 
dotacja z budżetu województwa łódzkiego: 
12.000 zł. Resztę (8.099 zł) z własnego bu-
dżetu dołożyła gmina Wola Krzysztoporska.

W Rokszycach sporo się dzieje i trzeba to po prostu nagło-
śnić! W ramach projektu grantowego „Nagłośnienie dla integracji” 
kupiono sprzęt, który był bardzo potrzebny ze względu na liczne 
imprezy kulturalne i wydarzenia organizowane przez mieszkań-
ców. Do tej pory wielokrotnie sołectwo musiało radzić sobie bez 
nagłośnienia, a przy wydarzeniach o większej randze sprzęt był 

wypożyczany, co było kło-
potliwe i kosztowne.

Nowe wyposażenie 
Domu Ludowego będzie 
wykorzystywane przy okazji 
odbywających się wydarzeń 
kulturalnych organizowanych 
wspólnie przez KGW, OSP 
oraz mieszkańców Rokszyc. 
A sporo dzieje się w Rok-
szycach: konkursy sołeckie, 
występy recytatorskie oraz 

wokalne dzieci i młodzieży, pikniki rodzinne, bale charytatywne, turnie-
je piłkarskie, wspólne andrzejki, Wigilie, wydarzenia związane z funk-
cjonowaniem sołectwa (zebrania sołeckie oraz 
gminne), zebrania OSP. Teraz to wszystko odby-
wać się będzie sprawniej i na wyższym poziomie.

Sprzęt nagłaśniający będzie nieocenio-
nym wsparciem w dążeniu do celu, jakim jest 
wspólne działanie KGW, OSP oraz sołtysa na 
rzecz lokalnej społeczności.

Pieniądze na ten cel w części zostały po-
zyskane z budżetu województwa łódzkiego 
(12.000 zł), a reszta środków pochodziła z bu-
dżetu gminy (3.381 zł).
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Altana w Majkowie Dużym posłuży integracji
W sołectwie Majków Duży znajdował się już kolorowy plac zabaw z siłownią oraz boisko do gry w piłkę 
nożną i siatkówkę. A w ostatnim czasie, w odpowiedzi na potrzeby lokalnej społeczności, powstała tam 
w ramach sołeckiego grantu drewniana altanka ogrodowa.

Sołectwo Wola Krzysztoporska 
ma przyczepkę transportową

Woźniki w ramach grantu kupiły namiot

Altana, zlokalizowana w miejscu aktyw-
ności dzieci, młodzieży i dorosłych, zapewni 
schronienie w czasie deszczu czy też przed 
palącym słońcem.

Mieszkańcy tego sołectwa chętnie orga-
nizują wieczorne spotkania przy ognisku po-
łączone ze wspólnym pieczeniem kiełbasek. 
Często się spotykają i rozmawiają, wspomi-
nając dawne czasy, śpiewają piosenki i tań-
czą. Teraz mają idealne miejsce sprzyjające 
integracji na świeżym powietrzu.

Inwestycja była współfinansowana w ra-
mach grantu „Sołectwo na plus” związku z re-
alizacją projektu pn. „Altanka ogrodowa – dla 
całego społeczeństwa”. Cały koszt wyniósł 
23.370 zł, z czego 12.000 zł stanowiła dotacja 
celowa z budżetu województwa łódzkiego, a 
pozostałe 11.370 zł to środki gminne.

Dodatkowo – już poza realizacją projektu 
grantowego - ze środków gminnych w wyso-
kości 9.000 zł wykonano utwardzenie pod 
altaną.

Sołectwo Wola Krzysztoporska ma już 
do dyspozycji nowy sprzęt. Projekt o nazwie 
„Zakup przyczepki transportowej dla sołec-
twa Wola Krzysztoporska” został zrealizowa-
ny w listopadzie bieżącego roku przy udziale 
dotacji celowej z budżetu województwa łódz-
kiego w ramach tzw. grantu sołeckiego.

Pojazd kupiono z myślą o wykorzystaniu 
go m.in. do przewozu sprzętu niezbędnego 

do organizacji imprez sołeckich i festynów, 
sprzętu sportowo-pożarniczego przez miej-
scowe OSP, a także bagaży w corocznej pa-
rafialnej pielgrzymce.

Na zakup przyczepki zaplanowano kwotę 
13.000 zł (w tym 12.000 zł dofinansowania). 
Ostatecznie jednak koszt był nieco mniejszy 
i wyniósł dokładnie 11.910 zł – z czego dota-
cja stanowiła 10.994,12 zł.

Mieszkańcy sołectwa Woźniki lubią wspól-
nie spędzać czas, ale w którymś momencie 
dostrzegli, że brakuje im namiotu imprezowe-
go. Poszukując źródeł finansowania, zgłosili 
się do naboru „Sołectwo na plus” z projektem 
o nazwie „Zakup namiotu imprezowego miej-
scem spotkań integracyjnych mieszkańców 
Woźnik”. Otrzymali pozytywną ocenę mery-
toryczną komisji konkursowej i zapewnienie 
grantu z budżetu województwa łódzkiego w 
kwocie 8.000 zł. Do tego 1.000 zł miała do-
płacić gmina Wola Krzysztoporska.

A w październiku mogli się już cieszyć 
nowym sprzętem: namiotem imprezowym z 
systemem zatrzaskowym. Będzie on służył 
mieszkańcom wsi Woźniki podczas wspól-
nych spotkań organizowanych na świeżym 
powietrzu, na boisku wiejskim. W czasie fe-
stynów będzie gdzie usiąść, porozmawiać i 
pobiesiadować. Dzięki temu będzie się moż-
na integrować bez względu na aurę.

Namiot kosztował 7.329 zł, z czego dota-
cja z budżetu województwa łódzkiego stano-
wiła blisko 90% - czyli 6.514,75 zł.

Woźniki w ramach grantu „Sołectwo na plus” kupiły namiot, w którym będą się mogły odbywać imprezy 
plenerowe.
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Wójt Roman Drozdek wśród liderów 
samorządów 1990-2023

Na czele swoich lokalnych społeczności stoją od co najmniej czterech kadencji. 18 listopada 2022 r. w 
auli Solparku w Kleszczowie odbyła się Gala Liderów Samorządów 1990-2023. Wziął w niej udział także 
wójt gminy Wola Krzysztoporska Roman Drozdek, który kieruje gminą nieprzerwanie już od 20 lat (od 
roku 2002). Za swoją pracę nagrodzony został medalem „Lider Samorządów 1990-2023”.

Z najlepszymi 
życzeniami dla 
pracowników 
socjalnych

Robią wiele, by tym, których los po-
traktował gorzej, żyło się trochę lepiej. 21 
listopada w Polsce obchodzony był Dzień 
Pracownika Socjalnego. Święto ustano-
wiono dla uhonorowania pracy wszystkich 
pracowników służb społecznych. Wójt gmi-
ny Wola Krzysztoporska Roman Drozdek 
w imieniu własnym i mieszkańców gminy 
22 listopada złożył podziękowania za trud-
ną, odpowiedzialną i wymagającą pracę 
wszystkim pracownikom zatrudnionym w 
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w 
Woli Krzysztoporskiej.

- Dziękuję wszystkim pracownikom 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
za trud pracy, którą na co dzień wykonu-
jecie. Wasza praca jest niezłomną służbą, 
zwłaszcza dziś, w tych trudnych czasach, 
czasach nacechowanych wojną i wszelkimi 
trudnościami gospodarczymi - mówił wójt 
gminy Wola Krzysztoporska Roman Droz-
dek, składając jednocześnie podziękowania 
i życzenia wytrwałości w życiu zawodowym 
i osobistym.

A my dołączamy do tych życzeń!

Gościem specjalnym gali był współtwórca re-
formy samorządowej Jerzy Stępień, który ude-
korował laureatów medalem „Lider Samorządów 
1990-2023”. A laureatami gali byli wójtowie i 
burmistrzowie z co najmniej 4 przepracowanymi 
kadencjami na czele samorządu oraz starosto-
wie z co najmniej 3 kadencjami. Specjalną grupę 
stanowili samorządowcy miast i gmin, którzy sto-
ją na czele samorządu nieprzerwanie od 1990 
roku, oraz starostowie, którzy są na czele powia-
tu od 1999 roku.

Organizatorem gali był wydawca roczników 
„Najlepsze Samorządy w Polsce”.

Żegnamy Annę Muszalak 
z KGW Rokszyce

Była ciepłą, pogodną osobą, która swoim 
entuzjazmem i zaangażowaniem zarażała in-
nych. 15 grudnia 2022 r. rodzina, przyjaciele 
oraz znajomi z głębokim żalem pożegnali Annę 
Muszalak, która zmarła w wieku 52 lat, po cięż-
kiej chorobie nowotworowej. Była kochającą 
żoną oraz matką. Wychowała wspólnie z mę-
żem dwóch wspaniałych synów. Jako przewod-
nicząca, przez 10 lat prężnie działała na rzecz 
KGW w Rokszycach.

Jak wspominają 
ją znajomi i przyja-
ciele z KGW i sołec-
twa Rokszyce?

- Ania chętnie 
współpracowała z 
gminą, GOK-iem, 
OSP oraz sołtysem 
dla dobra całego 
sołectwa. Motywo-
wała członkinie do działań, dzięki temu koło 
może poszczycić się wieloma sukcesami o ran-
dze gminnej, powiatowej oraz wojewódzkiej. 
Pomimo choroby pomagała w organizowaniu 
przeróżnych uroczystości. Pisała i zrealizowała 
projekty, dzięki którym mieliśmy możliwość mo-
dernizować i upiększać nasz Dom Ludowy oraz 
jego otoczenie. Ania miała wiele pasji i zdolno-
ści. Potrafiła pisać piękne wiersze, tworzyć rę-
kodzieło i jak przystało na prawdziwą gospody-
nię, piec oraz gotować wyśmienite potrawy. Jej 
prace wystawiane były na wielu konkursach. 
Dzięki jej wielkiemu zaangażowaniu Dom Lu-
dowy w Rokszycach tętnił życiem – wspomina-
ją ci, którzy mieli okazję współpracować z panią 
Anią. - Śmierć Ani jest dla nas ogromną stra-
tą. Idąc za jej przykładem, będziemy się sta-
rali nadal pracować i działać na rzecz lokalnej 
społeczności. Mamy nadzieję, że Ania, patrząc 
na nas z ,,góry”, będzie dumna i zadowolona z 
efektów naszych wspólnych działań.

A my, składając głębokie wyrazy współczu-
cia rodzinie i najbliższym, obiecujemy, że pani 
Ania na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Kto chce się pozbyć 
folii rolniczych?

Wójt Gminy Wola Krzysztoporska informu-
je, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków 
w ramach programu priorytetowego „Usuwanie 
folii rolniczej i innych odpadów pochodzących 
z działalności rolniczej”. Zainteresowani rolnicy 
powinni złożyć stosowne oświadczenie w Urzę-
dzie Gminy w Woli Krzysztoporskiej do 3 lutego 
2023 r.

Program przewiduje dofinansowanie w formie 
dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych. Be-
neficjentami programu są jednostki samorządu 
terytorialnego, a ostatecznymi odbiorcami korzy-
ści będą posiadacze odpadów z folii rolniczych 
i innych odpadów pochodzących z działalności 
rolniczej.

Za odpady pochodzące z działalności rolniczej 
uznaje się:folię rolniczą, siatki i sznurki do owijania 
balotów, opakowania po nawozach, Big Bag.

Gmina, aby móc skorzystać z w/w dofinanso-
wania, jest zobowiązana do pozyskania informa-
cji o ilości odpadów pochodzących z działalności 
rolniczej na terenie gminy Wola Krzysztoporska.

W związku z powyższym, zainteresowani 
mieszkańcy (rolnicy) zamierzający skorzystać 
z pomocy, powinni złożyć stosowne oświadczenie 
w Urzędzie Gminy w Woli Krzysztoporskiej w ter-
minie do 3 lutego 2023 r.

Druk deklaracji znajduje się na stronie interne-
towej Urzędu Gminy (www.wola-krzysztoporska.
pl) lub do pobrania w Urzędzie Gminy pokój nr 14 
oraz u sołtysów.

W ramach realizacji przedsięwzięcia, nie są 
kwalifikowane koszty zbierania odpadów od rol-
ników. Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani 
będą dostarczyć wyżej wymienione odpady po-
chodzące z produkcji rolniczej do miejsca wskaza-
nego przez gminę.

Zadanie będzie realizowane pod warunkiem 
pozyskania przez Gminę Wola Krzysztoporska 
dofinansowania z NFOŚiGW w Warszawie. 
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KGW Gomulin działa już 100 lat!
Działają od 100 lat! Mowa o Kole Gospodyń Wiejskich w Gomulinie. To najstarsza tego typu organizacja 
na terenie gminy Wola Krzysztoporska. Okrągły jubileusz świętowano w sobotę, 5 listopada 2022 w 
sali OSP w Gomulinie. Wśród gości obecni byli m.in. wicemarszałek województwa łódzkiego Zbigniew 
Ziemba i wójt Roman Drozdek.

Działalność Koła Gospodyń Wiejskich w Go-
mulinie rozpoczęła się zimą 1921 roku z inicjaty-
wy trzech kobiet – Teofilii Malickiej, Zofii Wocheń 
i Katarzyny Adamskiej, a przewodniczyła im dzie-
dziczka dworu ziemiańskiego w Woźnikach, pani 
Piętka. Kobiety wiejskie zaczęły się coraz częściej 
spotykać, by wspólnie haftować i szyć. Wkrótce 
zaczęto organizować też kursy szycia i gotowania. 
Z czasem działalność znacznie poszerzono. Ko-
biety stworzyły amatorski zespół teatralny, którego 
pracą przez wiele lat kierowała Stefania Politań-
ska. Występowały w nim całe rodziny.

Obecnie KGW Gomulin liczy 39 członkiń. Wiele 
z nich to nie rolniczki, ale kobiety pracujące za-
wodowo, które świadomie wybrały życie na wsi. 
Jak mówią - są mobilne i niezależne. To daje im 
możliwość angażowania się w wiele przedsię-
wzięć. Starają się być obecne wszędzie tam, gdzie 
mogą przedstawić tradycyjne, regionalne potrawy 
i pochwalić się swoim dorobkiem. Biorą udział w 

konkursach, uroczystościach, ale też społecznie 
ważnych przedsięwzięciach (festyny ze szczepie-
niami, pomoc dla uchodźców z Ukrainy).

O swojej historii panie pięknie opowiedziały 
na scenie, łącząc tę opowieść ze śpiewem, któ-
ry tradycyjnie towarzyszył ich poprzedniczkom. 
To na scenie także przyszedł czas na gratulacje 
i życzenia, które złożyli jubilatkom: wicemarszałek 
Zbigniew Ziemba, przewodnicząca Rady Gminy 
Wola Krzysztoporska Małgorzata Gniewaszew-
ska, dyrektor GOK Marcin Pawlikowski, koordyna-
tor KGW Kamila Kaczorowska, jej poprzedniczka 
Maria Głowacka, przedstawiciele ARiMR, stra-
żacy na co dzień współpracujący z KGW i wójt 
Roman Drozdek, który podkreślał, jak ważna jest 
społeczna rola kobiet. – Zawsze w swoich dzia-
łaniach kierujecie się sercem, a z tego zawsze 
wynika coś dobrego – mówił, wręczając gratulacje 
na ręce obecnej przewodniczącej KGW Gomulin 
Iwony Malickiej. Podczas uroczystości w imieniu 

własnym i Rady Gminy Wola Krzysztoporska wójt 
wręczył dla KGW w Gomulinie także czek na kwo-
tę 10 tysięcy złotych z przeznaczeniem na zakup 
sprzętu AGD.

Podczas jubileuszowych obchodów wręczono 
również wyróżnienia dla członkiń KGW Gomulin za 
wieloletnią działalność na rzecz Koła. A pośród wy-
różnionych znalazły się: Zenona Malicka (w KGW 
od 1957), Janina Mroczkowska (od 1963), Janina 
Kozioł (od 1965), Zofia Malicka (od 1980), Wiesława 
Owczarek (od 1975), Barbara Kamińska (od 1975), 
Lucyna Adamska (od 1983), Dorota Łuczyńska (od 
2001), Elżbieta Filipek (od 1975), Janina Wieczorek 
(od 1963), Irena Malicka (od 1975).

Na koniec do wspólnego biesiadowania i wspo-
minania historii Koła zaprosiła prowadząca uroczy-
stość Beata Gawryszczak - radna i jednocześnie 
członkini KGW Gomulin.

Pełna historia KGW Gomulin na www.wola-
-krzysztoporska.pl.
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W hołdzie Niepodległej i jej bohaterom
Mieszkańcy gminy Wola Krzysztoporska i zaproszeni goście, niosąc biało-czerwoną flagę, świętowali 
11 listopada 104. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

X Bieg Niepodległości w Woli Krzysztoporskiej
Ponad 130 osób stanęło 11 listopada na starcie X Biegu Niepodległości, który tradycyjnie w dzień 
Narodowego Święta Niepodległości odbywa się w Woli Krzysztoporskiej.

Dobra jak na listopad pogoda sprawiła, że na 
obiektach sportowych przy Szkole Podstawowej 
im. gen. Ludwika Czyżewskiego w Woli Krzyszto-
porskiej można było przeżywać prawdziwe spor-
towe emocje.

Zapisy rozpoczęły się o godz. 10.00 – zareje-
strowanych zostało 133 uczestników. Około godz. 
11:00 ruszyli najmłodsi biegacze, którzy mogli 
zmierzyć się w odpowiednio dopasowanych do 
wieku dystansach.

Zwieńczeniem rywalizacji był bieg otwarty – X Bieg 
Niepodległości. Tu miłośnicy historii, patriotyzmu i tę-
żyzny fizycznej spotkali się, by wspólnie pokonać dy-
stans 1918 metrów i w ten sposób uczcić 104. roczni-
cę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Organizatorami Biegu Niepodległości byli: 
ULKS Tytan Wola Krzysztoporska, Szkoła Podsta-
wowa w Woli Krzysztoporskiej, Gminne Zrzesze-
nie LZS i Gmina Wola Krzysztoporska.

A oto zwycięzcy w poszczególnych kategoriach 
wiekowych

Rocznik 2014 i młodsi – 100 m
Dziewczęta
1. Lena Kopacka
2. Basia Wochyń
3. Alicja Odrzywolska

Chłopcy
1. Filip Kruz
2. Aleksander Naleźniak
3. Igor Hojwa
Rocznik 2012 – 2013 – 200 m
Dziewczęta
1. Nela Skawińska
2. Nikola Żuchowska
3. Adrianna Rudzińska
Chłopcy
1. Oliwier Felcenloben
2. Oskar Miśkiewicz
3. Mieszko Gniewaszewski
Rocznik 2010 – 2011 – 300 m
Dziewczęta
1. Oliwia Renasik
2. Zuzanna Wochyń
3. Aleksandra Kania
Chłopcy
1. Szymon Piekarski
2. Adam Dybała
3. Marcel Mastalerz
Rocznik 2008 – 2009
Dziewczęta – 400 m
1. Waleria Pedan
2. Julia Błaszczyk
3. Wiktoria Lauks
Chłopcy – 600 m
1. Oliwier Zapała
2. Kacper Bednarek

3. Maksymilian Gaworowski
Bieg OPEN na  dystansie 1918 m
Mężczyźni
1. Michał Źródelny
2. Paweł Czeczotka
3. Szymon Piekarski
Kobiety
1. Anna Wojtczyk
2. Dorota Adamek
3. Justyna Żabicka

Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 15.00 
mszą świętą w intencji Ojczyzny w kościele 
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Woli 
Krzysztoporskiej. Później niepodległościowy 
korowód mieszkańców przeszedł spod kościo-
ła pod Urząd Gminy, niosąc 30-metrową, bia-
ło-czerwoną flagę. A poprowadziła go orkiestra 
dęta i druhowie OSP ze sztandarami, za którymi 
podążali samorządowcy, harcerze, uczniowie i 
wszyscy mieszkańcy, którym bliskie są patrio-
tyczne tradycje.

Przy obelisku upamiętniającym 100-lecie odzy-
skania przez Polskę niepodległości nastąpiła uro-
czysta zmiana warty, a samorządowcy i przedsta-
wiciele wszystkich środowisk złożyli kwiaty.

Następnie korowód przemaszerował do Gmin-
nego Ośrodka Kultury, by na sali widowiskowej 
wspólnie i uroczyście odśpiewać hymn państwo-
wy, po którym słowa do zebranych skierował wójt 
gminy Wola Krzysztoporska Roman Drozdek, 
przypominając trudną historię odzyskiwania przez 
Polskę niepodległości.

Nie zabrakło także artystycznych wzruszeń, 
których dostarczyli laureaci Gminnego Przeglądu 
Piosenki i Pieśni Patriotycznej „Póki Polska żyje w 
nas”, a także Radosław Blonka z zespołem pod-
czas patriotycznego koncertu.

A na koniec na scenie GOK pojawili się zwy-
cięzcy X Biegu Niepodległości, którym puchary 
wręczył wójt Roman Drozdek, przewodnicząca 
Rady Gminy Małgorzata Gniewaszewska oraz 
przedstawiciele organizatorów tego sportowego 
wydarzenia.
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Pięćdziesiąt lat pod wspólnym dachem!
Pięćdziesiąt lat temu powiedzieli sobie sakra-

mentalne „tak” i dotąd nie zmienili zdania! 18 mał-
żeńskich par z terenu gminy Wola Krzysztoporska 
24 listopada świętowało złote gody. Z tej okazji 
wójt gminy Roman Drozdek wręczył im w imieniu 
prezydenta RP Medale za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie. Nie zabrakło też słów uznania i drob-
nych upominków od samorządu.

W tym uroczystym dniu w gościnnych progach 
Gminnego Ośrodka Kultury jubilatów powitał Jan 
Czubała, zastępca kierownika Referatu Spraw Oby-
watelskich Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej.

A niezwykłymi gośćmi były pary małżeńskie, 
które przeżyły wspólnie 50 lat. O tym, jak ważny to 
jubileusz i jak wiele dobrego czerpać mogą z tego 
wydarzenia młodsze pokolenia, mówił wójt gminy 
Roman Drozdek, który tym razem występował nie 

tylko w roli włodarza gminy, ale także kierownika 
Urzędu Stanu Cywilnego. Do najlepszych życzeń 
i słów uznania przyłączyła się przewodnicząca 
Rady Gminy Małgorzata Gniewaszewska.

A złoty jubileusz świętowali:
Barbara і Jerzy Barczykowie, Grażyna i Henryk 
Błaszczykowie, Ewa i Andrzej Brzescy, Janina i 
Julian Chojnaccy, Barbara i Janusz Filipowie, Ali-
cja i Kazimierz Głowaccy, Alicja i Ryszard Hama-
lowie, Irena i Józef Kieresiowie, Urszula i Teodor 
Krakowiakowie, Helena i Edward Kruszyńscy, Ire-
na i Włodzimierz Matuszewscy, Janina i Zdzisław 
Mazerantowie, Maria i Mieczysław Muszyńscy, 
Jadwiga i Antoni Opalowie, Elżbieta i Mieczysław 
Pisarkowie, Anna i Kazimierz Robakowie, Irena i 
Jerzy Rudzcy, Grażyna i Marek Wójtowiczowie.

Dostojni jubilaci zostali odznaczeni Medalami 
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadanymi przez 
prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej i obdarowani 
kwiatami i upominkami przez tutejszy urząd. Później 
czekała na nich niespodzianka w wykonaniu uzdol-
nionej młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Gomu-
linie. Uczniowie zaprezentowali na scenie adaptację 
„Świtezianki” - jednej z ballad Adama Mickiewicza, 
która tak pięknie opowiada o konieczności bycia 
wiernym danej przysiędze. Jak widać – nasi jubilaci 
z dotrzymywaniem przysięgi problemu nie mieli i tym 
chętniej powtórzyli ją raz jeszcze po 50 latach.

A później przyszedł czas na wspólną biesiadę, 
która stała się okazją do wspomnień, życzeń i opo-
wieści o początkach miłości. A – jak się okazuje – 
większość znajomości zaczęła się na tanecznych 
zabawach.



Nasza Gmina

www.wola-krzysztoporska.pl

Nr XII/202214

Strażacy mają nowy system 
selektywnego wywoływania

Wigilia u strażaków
Strażacy ochotnicy z terenu gminy Wola Krzysztoporska spotkali się 3 grudnia w Bujnach, by 
podsumować miniony rok i złożyć sobie wzajemnie świąteczne życzenia.

Działania bojowe i zawody sportowo-po-
żarnicze podsumował komendant gminny 
ZOSP RP w Woli Krzysztoporskiej Mirosław 
Jakubczyk. Okazuje się, że w minionym roku 
(od stycznia do końca września) tradycyjnie 
najczęściej wyjeżdżały do pożarów i miejsco-
wych zagrożeń jednostki z Krajowego Sys-
temu Ratowniczo-Gaśniczego: OSP Wola 
Krzysztoporska (81 wyjazdów), OSP Gomulin 
(48) i OSP Parzniewice (36). Sporo wyjazdów 
miały także: OSP Krzyżanów (34), OSP Kręż-
na (30), OSP Bujny (15), OSP Woźniki (15), 
OSP Bogdanów (13), OSP Mąkolice (10).

Strażacy omówili plan wydarzeń i imprez 
na rok przyszły (wiadomo już, że Gminny 
Dzień Strażaka odbędzie się w 2023 r. w Go-
mulinie). Przedstawiono także harmonogram 
zebrań sprawozdawczych, które odbędą się 
we wszystkich 16 jednostkach OSP w gmi-
nie. Przyjęto też uchwałę w sprawie zatwier-
dzenia wizualizacji sztandaru dla Gminnego 
Zarządu OSP, który zostanie wykonany w 
przyszłym roku. Projekt przedstawił prezes 
Zarządu Gminnego OSP Wojciech Kamiński.

A tuż po podsumowaniu przyszedł czas 
na świąteczne życzenia dla strażaków, które 

złożyli m.in.: wójt Roman Drozdek, przewod-
nicząca Rady Gminy Wola Krzysztoporska 
Małgorzata Gniewaszewska, przedstawiciel 
KM PSP w Piotrkowie Trybunalskim kpt. M. 
Pietraszczyk, ksiądz Adam Pieńkowski - pro-
boszcz parafii w Bujnach, inspektor ds. po-
żarnictwa w UG Wola Krzysztoporska Jan 
Czubała, koordynator KGW Kamila Kaczo-
rowska, dyrektor GOK Marcin Pawlikowski i 
przedstawiciele lokalnych organizacji.

Spotkanie zakończyła wspólna wigilijna 
kolacja poprzedzona tradycyjnym łamaniem 
się opłatkiem.

Druhowie ochotnicy z czterech jednostek na terenie gminy Wola Krzysztoporska od listopada 2022 r. 
mają zamontowany w swoich strażnicach nowy system selektywnego wywoływania.

Mowa o jednostkach w Krężnej, Krzyżanowie, Woźnikach i Buj-
nach, gdzie stare urządzenia często okazywały się zawodne i nie 
były kompatybilne z systemem Państwowej Straży Pożarnej w Piotr-
kowie, która dysponuje jednostki do akcji. Nie było też możliwości 
bezpośredniego powiadamiania strażaków poprzez SMS.

Nowe, analogowo-cyfrowe urządzenia z terminalem SMS, radiote-
lefonem bazowym i syreną rezerwową gwarantują prawidłową współ-
pracę z systemem KM PSP, przekazują informacje SMS w odpowied-
niej kolejności, ale system może też być załączany ręcznie. Jest też 
potencjalna możliwość rozbudowania go o dodatkowe oprogramo-
wanie (np. Strażnica). System może także działać w trakcie awarii 
zasilania, ponieważ wyposażony jest w akumulatory, które pozwolą 
mu działać nawet do tygodnia (przy intensywnym eksploatowaniu – 
do 48 godzin).

Zakup i montaż urządzeń dla 4 jednostek kosztował 49.938 zł, a 
środki pochodziły z budżetu gminy Wola Krzysztoporska.
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Wigilijne spotkanie Kół Gospodyń 
Wiejskich w Kacprowie

Były piękne, kolorowe, tradycyjne, ale i całkiem nieoczywiste potrawy, wspaniała atmosfera, mnóstwo 
dobrych życzeń i dobrej energii. A wszystko podczas wigilijnego spotkania Kół Gospodyń Wiejskich  
z terenu gminy Wola Krzysztoporska, które 10 grudnia odbyło się w gościnnym Domu Ludowym  
w Kacprowie.

Gości przywitali gospodarze – sołtys Kac-
prowa Renata Kiereś wraz z paniami z KGW i 
radnym tego terenu Krzysztofem Jarząbkiem. 
A spotkaniu towarzyszył konkurs potraw. Każ-
de z kół (33 KGW i Koło 50+) przygotowało 
jeden wigilijny przysmak, a ich oceny podję-
ła się komisja na czele z wójtem Romanem 
Drozdkiem oraz przewodniczącą Rady Gmi-
ny Małgorzatą Gniewaszewską, Katarzyną 
Miśkiewicz - kierownik Biura Powiatowego 

ARiMR w Piotrkowie Trybunalskim i radną 
Beatą Gawryszczak. Wśród potraw znalazły 
się nie tylko tradycyjne pierogi, łazanki z ka-
pustą, ryby, ciasta, sałatki, ale i nowości w po-
staci np. zupy śliwkowo-piernikowej. Wybór 
okazał się tak trudny, że ostatecznie wszyscy 
uczestnicy otrzymali równorzędne nagrody 
wręczane przez włodarzy gminy i przybyłego 
na uroczystość wicemarszałka województwa 
łódzkiego Zbigniewa Ziembę.

Po konkursowych emocjach przyszedł 
czas na życzenia, dzielenie się opłatkiem, 
śpiewanie kolęd i wspólne wigilijne biesiado-
wanie.

Organizatorami spotkania byli: koordy-
nator KGW Kamila Kaczorowska we współ-
pracy z KGW Kacprów pod przewodnictwem 
Izabeli Chądzyńskiej i KGW z terenu gminy 
oraz Gminny Ośrodek Kultury reprezentowa-
ny przez dyrektora Marcina Pawlikowskiego.
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Wypieki z Parzniewiczek 
na podium wojewódzkim

Mikołaj z Elfem odwiedzili 
Urząd Gminy

Kozierogi: Zebrali pokaźną sumę dla pogorzelców!

Kozierogi dla pogorzelców

Zorganizowali festyn z atrakcjami i zebrali pokaźną sumę dla pogorzelców. Mowa o mieszkańcach 
sołectwa Kozierogi i przyjaciołach z okolicznych wsi, którzy w ten sposób wsparli rodzinę poszkodowaną 
w pożarze we wrześniu tego roku.

Festyn charytatywny odbył się 5 listopada przy 
Domu Ludowym w miejscowości Kozierogi w gmi-
nie Wola Krzysztoporska. Inicjatorem tego przed-
sięwzięcia był Piotr Kuciapiński – mieszkaniec 
sołectwa i jednocześnie przyjaciel rodziny, która 
ucierpiała w pożarze. – Pojawiła się możliwość, 
żeby zaprosić do nas popularny w Internecie kaba-
ret Malina. Panowie zgodzili się wystąpić u nas za 
symboliczną opłatą pokrywającą tylko koszty do-
jazdu. I to był początek – mówi Piotr Kuciapiński.

Do pomocy w organizacji festynu szybko przy-
łączyło się wiele osób i organizacji – KGW, OSP, 
mieszkańcy. 28 października odbyło się spotka-
nie z koordynatorem KGW na terenie gminy Wola 
Krzysztoporska Kamilą Kaczorowską i sołtysem 
wsi Władysławem Matyjaszczykiem, podczas które-
go rozdzielono zadania. Chętne KGW (Piekary, Mą-
kolice, Kozierogi, Krężna, Oprzężów) zajęły się przy-
gotowaniem potraw i słodkości – były pyszne ciasta, 
gorący barszcz, bigos, mięsa, pierogi. Piotr Kucia-
piński zajął się pozyskaniem sponsorów. Część z 

nich wsparła przedsięwzięcie finansowo (ADKLAR 
Systemy Przeciwpożarowe z Radomia, Sprzedaż 
Kruszywa Janusz Stus, Kwiaciarnia Cuda Wian-
ki, PPHU Patryk Grzybowski usługi koparką, Jan 
Kauc Usługi Transportowe, Agro-Mar Banaszczyk 
skup zboża, FHU „Lolek” - Dachy i usługi dekarskie, 
Mazur-Bud firma budowlana), pozostali zaoferowali 
produkty i usługi (PHU TOM-AL z Woli Krzysztopor-
skiej- produkty spożywcze, Masarnia Książek Pieka-
ry – wędliny, Piekarnia Sobieraj Bujny – pieczywo, 
Trans-Ochrona z Mąkolic – ochrona).

Do akcji włączyli się także strażacy ochotnicy, 
którzy nie tylko zaprezentowali sprzęt, jakim dys-
ponują, podczas spektakularnej akcji ratowania 
poszkodowanych z rozcinanego auta, ale także 
zorganizowali pokaz i warsztaty z pierwszej po-
mocy (OSP Wola Krzysztoporska, OSP Krężna). 
Ich pomoc okazała się także bezcenna podczas 
rozstawiania namiotów, doświetlania placu, zbiór-
ki fantów i organizacji loterii (OSP Piekary, OSP 
Mąkolice, OSP Oprzężów). Wsparcia organizacyj-

nego udzielił także Gminny Ośrodek Kultury (na-
głośnienie) i Urząd Gminy Wola Krzysztoporska, 
którego przedstawiciele w osobach przewodni-
czącej Rady Gminy Małgorzaty Gniewaszewskiej 
i wójta Romana Drozdka odwiedzili kwestujących. 
Oczywiście wśród gości znaleźli się także poszko-
dowani, którzy ze łzami w oczach obserwowali, co 
przygotowali dla nich ich sąsiedzi i przyjaciele.

W sobotnie południe wszyscy, którzy przyby-
li do miejscowości Kozierogi w szczytnym celu 
wsparcia pogorzelców, mogli liczyć na wesołe wy-
stępy kabaretowe, pokazy ratownictwa, loterię fan-
tową, zabawę taneczną, wystawę pojazdów zabyt-
kowych oraz motocykli, a także pyszne jedzenie.

I oczywiście nie zawiedli, bo ostatecznie zebra-
no kwotę 9.207,50 zł, którą 13 listopada przekaza-
ła poszkodowanym delegacja w składzie: Kamila 
Kaczorowska, Anna Matyjaszczyk, Ewa Drozdek, 
Maria Głowacka, Iwona Stępniak, Urszula Rysz-
pan, Piotr Kuciapiński i Ryszard Cieślak.

Fot. Sołectwo Kozierogi i Radosław Cieniewski

Miło nam poinformować, że KGW Parzniewiczki na czele z prze-
wodniczącą Magdaleną Łaszek zajęło III miejsce w wojewódzkim 
konkursie „Świąteczne Potrawy Województwa Łódzkiego - Trady-
cyjny Wypiek Bożonarodzeniowy” wspólnie zorganizowanym przez 
ŁODR zs. w Bratoszewicach Oddział w Piotrkowie Trybunalskim, 
KOWR, ARiMR oraz posła na Sejm Roberta Telusa.

- Zadaniem konkursowym w kategorii, którą wybraliśmy, było 
upieczenie makowca, sernika oraz piernika – mówi sołtys wsi 
Adam Zajączkowski. - Ogromnie się cieszymy z naszego sukcesu, 
który osiągnęliśmy dzięki ciężkiej pracy przewodniczącej. Trans-
port na to wydarzenie zorganizował GOK Wola Krzysztoporska. 
Dziękujemy!

W poprzednim numerze „Naszej Gminy” podawaliśmy kwoty, ja-
kie sołectwa zebrały w ramach pomocy pogorzelcom ze wsi Kozie-
rogi. Okazuje się, że najbliżsi sąsiedzi – mieszkańcy wsi Kozierogi – 
zebrali ostatecznie kwotę 4.800 zł (wcześniej podaliśmy sumę 3.670 
zł). Cóż – im więcej dobra, tym lepiej. Dziękujemy za wielkie serce 
mieszkańcom wsi!

Choć warunki śniegowe były niełatwe, 16 grudnia odwiedzili 
Urząd Gminy w Woli Krzysztoporskiej i podległe mu placówki św. 
Mikołaj i jego pomocnik Elf, obdaro-
wując wójta gminy Romana Drozdka, 
jego zastępcę Mieczysława Warsza-
dę oraz wszystkich urzędników słody-
czami. To chyba czysty przypadek, że 
Mikołaj podobny był nieco do sołtysa 
Borowej Artura Jędrzejczyka, a Elf do 
złudzenia przypominał sołtysa Bogda-
nowa Kolonii Rafała Zambrowicza… 
Jakiegoż ten Mikołaj i jego pomocnicy 
potrafią używać kamuflażu J.

Mikołajowi serdecznie dziękujemy 
za słodkie niespodzianki i życzymy, 
by mimo trudnych warunków drogo-
wych udało się dojechać do wszyst-
kich oczekujących na prezenty, a Elfowi dużo siły do wypychania 
„sań” z zasp śniegu (podobno pierwsze próby ma już za sobą J.

Piotr 
Kuciapiński
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Nowości wydawnicze w bibliotece
Po raz kolejny udało się zdobyć dodatkowe środki na zakup nowości wydaw-

niczych do Gminnej Biblioteki Publicznej w Woli Krzysztoporskiej.

- W roku 2022 Gminna Biblioteka Publiczna w Woli Krzysztoporskiej otrzymała 
dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych w kwocie 5.000 zł ze środków 
finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu 
Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” – mówi Joanna 
Filipek, kierownik GBP w Woli Krzysztoporskiej.

Pasjonatki 
z nagrodą marszałka

Mamy zaszczyt poinformować, że, Zespół Lu-
dowy Pasjonatki działający przy Gminnym Ośrodku 
Kultury w Woli Krzysztoporskiej otrzymał Nagrodę 
Marszałka Województwa Łódzkiego za osiągnięcia 
w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszech-
niania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne za-
angażowanie w pracę na rzecz kultury. Nagrodę 
przyznano na wniosek wicemarszałka Zbigniewa 
Ziemby, a wręczono podczas Koncertu Patroni 
Roku 2022 pn. „TYLKO MIŁOŚĆ JEST SIŁĄ”, któ-
ry odbył się 9 grudnia w Teatrze Wielkim w Łodzi.

Gratulacje i brawa dla Pasjonatek za otrzyma-
nie tak prestiżowej nagrody. Życzymy dalszych 
sukcesów w dziedzinie twórczości artystycznej!

I Przegląd Piosenki i Pieśni Patriotycznej „Póki Polska Żyje w Nas”

Andrzejkowy koncert połączony 
z akcją charytatywną

Jazz, swing, muzyka filmowa – to na scenie. A 
poza sceną akcja wspierająca chorego chłopca. W 
sobotę (26 listopada) w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Woli Krzysztoporskiej odbył się koncert andrzej-
kowy połączony z akcją charytatywna na rzecz 
16-letniego Patryka Wysmyka z Piotrkowa, który 
choruje na złośliwy nowotwór - neuroblastomę.

Był też czas na podziękowania dla sponsorów, 
którzy wspierają działania GOK.

Gwiazdą sobotniego koncertu był warszawski 
big band Not Big But Band grający charaktery-
styczną dla bandów muzykę jazzowo-swingową, 
ale także pop, latino, funk, muzykę filmową, koń-
cząc na mocniejszych brzmieniach. Ten rodzaj 
żywej muzyki bardzo spodobał się zebranej pu-
bliczności, wśród której gośćmi honorowymi byli 
ci, którzy wielokrotnie wspierali i wspierają dzia-
łalność Gminnego Ośrodka Kultury. To do nich na 
scenie trafiły podziękowania z rąk wójta Romana 
Drozdka i dyrektora Gminnego Ośrodka kultury 
Marcina Pawlikowskiego. Oto oni:

Sponsorzy Główni roku 2022
1. Firma Sprzedaż Kruszywa Dorota i Janusz Stus
2. Firma PPHU EKO-INŻBUD Łukasz Stępień
3. Firma Auto Perfekt Marian Fornalik
4. Józef Stępień

Sponsorzy wspierający
1. Firma Handlowo Usługowa RICO Robert Idzi-

kowski 
2. Masarnia Rzeźnictwo Wędliniarstwo Dominik 

Marczak 
3. Sklep Spożywczo-Przemysłowy „Kamila” Rafał 

Kaczorowski 
4. Firma Usługi Transportowe Jan Kauc 
5. Firma Eko Region sp. z o.o. Bełchatów 
6. Firma ZPUH Czesław Książek 
7. Firma Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. 
8. Firma Auto Serwis T & T Wilczyńscy 
9. Piekarnia Karp w Niechcicach Wiktor i Anna Karp 
10. Piekarnia w Grabicy Władysław Dobrowolski 
11. Firma PPHU KAREX Joanna i Zygmunt Ro-

galscy 

12. Firma Konstak Sp. z o.o. Karol Dzieja 
13. Rzeźnictwo i Wędliniarstwo Konrad Kuligowski 
14. Firma Cermont sp. z o.o.

Ale koncert miał jeszcze jeden ważny cel – 
zbiórka środków na rzecz Patryka Wysmyka. Pod-
czas koncertu sprzedawano „cegiełki” w postaci 
ciast upieczonych specjalnie na tę okazję przez 
panie z Kół Gospodyń Wiejskich w Poraju, Woli 
Krzysztoporskiej, Ludwikowie, Borowej i Glinie 
oraz piękne ozdoby świąteczne przygotowane 
przez panie z Koła 50+ działającego przy GOK w 
Woli Krzysztoporskiej. I – trzeba zauważyć – ludzi 
z wielkim sercem nie brakowało.

Wynik akcji podsumowanej przez Stowarzy-
szenie HARC odpowiedzialne za zbiórkę to 2.759 
zł i 73 gr.

Na andrzejkowy koncert zaprosili mieszkań-
ców gminy wójt Roman Drozdek, Rada Gminy 
oraz Gminny Ośrodek Kultury w Woli Krzysztopor-
skiej.

Młodzi ludzie pokazali, jak pięknie i wzruszająco 
można śpiewać o ojczyźnie. 28 października 2022 
roku w Gminny Ośrodku Kultury w Woli Krzyszto-
porskiej odbył się I PRZEGLĄD PIOSENKI I PIE-
ŚNI PATRIOTYCZNEJ „PÓKI POLSKA ŻYJE W 
NAS”, w którym wzięło udział 27 uczestników.

W jury zasiedli: przewodnicząca Anna Sera-
fińska, Paweł Bauer, Krzysztof Białek, Sławomir 
Zieliński. W czterech kategoriach przyznano na-
stępujące miejsca:
Kategoria do 6 lat
I miejsce Hanna Warszada
II miejsce Nikola Chomontek
III miejsce Weronika Miśkiewicz
Kategoria 7 - 9 lat
I miejsce Barbara Wochyń
II miejsce Nina Pirek
III Zofia Pijewska
Wyróżnienia: Maria Florczyk, Natalia Robak
Kategoria 10 - 13 lat

I miejsce Celina Pirek
II miejsce Natalia Książek
III miejsce Kaja Pyrzykowska
Wyróżnienia: Magdalena Zapała, Kalina Olejnik, 
Michał Merk i Paulina Pawłuś
Kategoria 14 - 17 lat
I miejsce Amelia Książek
II miejsce Marcelina Olejnik
III miejsce Nicol Stanisz Jabłońska
III miejsce Natalia Kowalczyk
Wyróżnienie: Maria Skupień

Zwycięzcy wystąpili na scenie GOK podczas 
koncertu z okazji Święta Niepodległości.
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Specjalistyczny sprzęt i programy 
dla uczniów z Krzyżanowa
W Szkole Podstawowej w Krzyżanowie zajęcia dydaktyczne i specjalistyczne odbywają się 
z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu, który kupiono dla szkoły.

Ruszyli na śnieżny rajd

Udrażnianie rowów

Zakończyli wędkarski sezon

W ramach udziału w Rządowym programie 
na lata 2020 – 2024 „ Aktywna tablica” dla szkół 
podstawowych, w których uczą się uczniowie ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, do Szkoły 
Podstawowej w Krzyżanowie zakupione zostały 
pomoce dydaktyczne, narzędzia oraz specjali-
styczne oprogramowanie.

Całkowita wartość kupionego sprzętu oraz pro-
gramów wyniosła 43.750 zł, z czego wnioskowana 
kwota wsparcia finansowego wyniosła 35.000 zł, 
natomiast wkład własny organu prowadzącego, 
czyli gminy Wola Krzysztoporska stanowi 8.750 zł.

A kupione zostały: monitor interaktywny wraz 
z podstawą mobilną, laptop, Magiczny Box – Pla-
neta EMO – pakiet Emocje oraz programy mul-
timedialne: „Zajęcia Logopedyczne”, „Autyzm”, 
„Czytanie SY-LA-BA-MI”, „Percepcja wzrokowo-
-słuchowa”.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Krzyżanowie 

pomoce wykorzystują podczas zajęć dydaktycz-
nych specjalistycznych (zajęcia dydaktyczno-wy-
równawcze, logopedyczne, terapia pedagogiczna, 
rewalidacja, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne), 
a także w innych obszarach mających na celu wy-
kształcenie u dziecka wszelkiego typu umiejętno-
ści.

- Wykorzystanie nowych technologii z pew-
nością pomoże rozbudzić ciekawość uczniów, 
utrzymać ich uwagę, jest też dużym wsparciem w 
procesie efektywnego kształcenia. Dzięki nowym 
pomocom możemy wspierać i podziwiać rozwój 
uczniów – mówi dyrektor szkoły Magdalena Ry-
żewska.

W listopadzie ruszyła jesienna tura odmulania 
rowów przy drogach gminnych. Do połowy grud-
nia wykonano kilkanaście odcinków w miejscowo-
ściach: Woźniki Kolonia, Gomulin, Majków Duży, 
Pawłów Dolny, Parzniewice Duże, Borowa, Jeżów, 
Siomki, Kozierogi, Piekarki o łącznej długość 12,1 
km. Kolejna tura na wiosnę.

Ptasia grypa znów zagraża
Ptasia grypa znów groźna. W związku z tym 

– jak informuje Powiatowy Lekarz Weterynarii w 
Piotrkowie Trybunalskim - od 9 stycznia 2023 roku 
nakazane jest czasowo do odwołania utrzymywa-
nie drobiu w zamknięciu oraz karmienie i pojenie 
drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do któ-
rych dostępu nie mają ptaki dzikie na obszarze 
powiatu piotrkowskiego oraz miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego.

Ponad 180 osób wzięło udział w VI Pieszym Rajdzie Mikołajkowym, który 10 
grudnia o godzinie 9.30 wyruszył spod GOK-u w Woli Krzysztoporskiej.  
A zorganizowało go tradycyjnie Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne działające 
przy Szkole Podstawowej w Woli Krzysztoporskiej we współpracy z Gminnym 
Ośrodkiem Kultury.

Uczestnikami rajdu byli tym razem uczniowie i 
opiekunowie ze szkół: Wola Krzysztoporska, Bogda-
nów, Krzyżanów i Parzniewice. Rajd odbył się dzięki 
zaangażowaniu opiekunów SKKT - Marii Bartłomiej-
czyk, Aleksandry Kowalczyk, Lucyny Lasek, Agniesz-
ki Warzyńskiej oraz niezawodnej sekretarz szkoły i 
radnej gminy Beaty Wieczorek. Pomoc w organizacji 
rajdu okazali także: strażacy OSP Wola Krzysztopor-
ska dbający o bezpieczeństwo piechurów, Koło Go-

spodyń Wiejskich z Woli Krzysztoporskiej z Agnieszką 
Koszelak na czele, Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych z Martą Kopacką, Gmin-
ne Zrzeszenie LZS i GOK w Woli Krzysztoporskiej. 
Uczestnicy pokonali trasę prawie 10 km, a po powro-
cie czekał na nich słodki poczęstunek i gorąca herba-
ta. Uczestnicy rajdu mieli możliwość wzięcia udziału w 
seansie filmowym „Listy do M 5”, a po projekcji ode-
brali skromne paczki od św. Mikołaja.

Wędkarze z Koła nr 35 PZW w Woli Krzysztoporskiej zakończyli tegoroczne 
wędkowanie. 5 listopada 2022 r. na zbiorniku Cieszanowice odbyły się ostatnie w 
tym roku zawody o tytuł spinningowego mistrza koła.

- Wśród 15 uczestników najlepszy okazał się 
Wiesio Guzicki, drugi Jarek Warzyński, trzeci 
Kuba Pawełczyk. Gratulujemy! Po zawodach było 
ognisko i zakończenie sezonu – mówi prezes 
Koła Jarosław Warzyński. - Zapraszamy wszyst-
kich do udziału organizowanych przez nasze Koło 
zawodów wędkarskich w roku 2023.
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Nocny turniej o puchar wójta

Znów zagrali 
w badmintona

Gomulin 
w zwycięskim chórze 
Radia Łódź

Medal Komisji Edukacji Narodowej dla Lucyny Lasek

Zebrali 400 kg nakrętek 
dla potrzebujących

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Woli Krzysz-
toporskiej 30 listopada 2022 r. zakończyli prowa-
dzoną wspólnie 
z Samorządem 
Uczniowskim 
akcję chary-
tatywną „I ty 
możesz zostać 
Świętym Mikoła-
jem”. Wspólnie 
udało się ze-
brać ponad 400 
kg plastikowych 
nakrętek, które trafiły do Fundacji „Trzewiczek” z 
Rozprzy.

Pieniądze ze sprzedaży zebranych w szkole 
nakrętek zostaną przekazane na rehabilitację ma-
łego Kazika i ich rówieśnicy – Natalki.

Nasi zapaśnicy na 
międzynarodowym memoriale

W Pabianicach 3 grudnia 2022 r. odbył się XXX 
Międzynarodowy Memoriał im Tadeusza Wnuka w 
zapasach w stylu klasycznym. Nie zabrakło tam 
zawodników z gminy Wola Krzysztoporska.

W tak mocnym turnieju wystartowali zawodnicy 
z gminy Wola Krzysztoporska:

w kategorii 35 kg Fabian Orłowski - II miejsce,
w kategorii 80 kg Łukasz Dworzyński - XI miej-

sce, a Mateusz Błaszczyk - XIII miejsce.
- Gratulacje za postawę, chociaż do wygrania 

niektórych walk zabrakło tak niewiele – dodaje To-
masz Woźniak, trener LUKS Athletic Wola Krzysz-
toporska.

Z okazji odzyskania niepodległości przez Pol-
skę 12 listopada na orliku w Woli Krzysztoporskiej 
odbył się VI Międzygminny Nocny Turniej w Piłkę 
Nożną o puchar wójta gminy Wola Krzysztoporska 
Romana Drozdka. Kto okazał się najlepszy?

Do rywalizacji przystąpiły 4 drużyny. Zagrał 

„każdy z każdym”, a końcowa kolejność wyglądała 
następująco:

I miejsce - LZS Hawdu Wola
II miejsce - FC Wroników
III miejsce - Iskra Wygoda
IV miejsce - LZS Glina
Najlepsza drużyna - LZS Hawdu Wola – wystą-

piła w składzie: Dawid Goździk, Krzysztof Siejak, 
Marcin Stępień, Łukasz Kwiatkowski, Dawid Ma-
giera, Mariusz Kupisz, Grzegorz Kocałek, Maciej 
Rutkowki.

Organizatorem turnieju było Gminne Zrzesze-
nie LZS w Woli Krzysztoporskiej.

Prawie 20 zawodników i zawodniczek wzięło 
udział w Zimowym Gminnym Halowym Turnieju 
Badmintona, który 11 grudnia 2022 r. odbył się w 
hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Woli 
Krzysztoporskiej.

Turniej rozegrano w czterech konkurencjach: 
kobiety, mężczyźni, dzieci oraz debel.

Wśród dzieci zwyciężyła Barbara Wochyń, dru-
gie miejsce zajęła Kalina Olejnik.

Wśród kobiet zwyciężyła Marcelina Olejnik, 
drugie miejsce zajęła Anna Stemplewska, a trzecie 
Aleksandra Banaszczyk.

Wśród mężczyzn zwyciężył Piotr Szarlej, dru-
gie miejsce zajął Mariusz Koszelak, a trzecie Do-
minik Ambrozik.

W deblu zwyciężyli Łukasz Toma w parze z 
Dominikiem Ambrozikiem. Drugie miejsce zajęli 
Paweł i Jakub Szulc, a trzecie Marcelina i Marcin 
Olejnik.

Turniej mógł być zorganizowany dzięki środ-
kom z dotacji gminnej.

Zarząd klubu Lotka Wola (organizator wydarze-
nia) serdecznie dziękuje uczestnikom za udział w 
turnieju i zaprasza na kolejne - w przyszłym roku.

Medal Komisji Edukacji Narodowej to najwyższe odznaczenie 
państwowe, jakie może otrzymać nauczyciel. 11 listopada 2022 
roku taki medal otrzymała nauczycielka historii i WOS-u pracująca 
w Szkole Podstawowej w Woli Krzysztoporskiej - Lucyna Lasek. 
Gratulujemy wyróżnienia i życzymy dalszych sukcesów!

- Medal KEN to wyróżnienie za trudną, pełną poświęcenia i za-
angażowania pracę. Teraz, jesienią jest ten czas, że nagradza się 
i wyróżnia tych najlepszych, najsolidniej pracujących i poświęcają-
cych się nauczycieli. Należy pamiętać, że nauczyciel oprócz zawo-
du ma również do spełnienia pewną misję - wychowania i pomocy 

tym, którzy tego potrzebują, zarówno uczniom, jak i rodzicom – 
mówi Maria Bartłomiejczyk z ZNP.

Na przestrzeni ostatnich 20 lat to wyjątkowe oznaczenie - Medal 
Komisji Edukacji Narodowej przyznano następującym nauczycie-
lom z Woli Krzysztoporskiej: Krystynie Szulc - byłej już dyrektor 
Przedszkola Samorządowego w Woli Krzysztoporskiej oraz pa-
niom: Danucie Motyl, Barbarze Urbaniak, Marii Bartłomiejczyk i 
Katarzynie Podwysockiej - nauczycielkom Szkoły Podstawowej w 
Woli Krzysztoporskiej.

Uczniowie z Gomulina zaśpiewali „Szarą pie-
chotę” i znaleźli się finale!

Z okazji 104. rocznicy odzyskania przez  Polskę 
Niepodległości Radio Łódź zaprosiło do wspólnej ry-
walizacji uczniów w wieku od 7 do 14 lat, którzy mieli 
za zadanie zaśpiewać wraz z chórem szkolnym jeden 
z dwóch utworów: „Przybyli ułani” lub „Szara piechota” 
i tym samym stworzyć „Patriotyczny Chór Radia Łódź”.

Do udziału w konkursie zgłosiło się blisko pół-
tora tysiąca dzieci z około siedemdziesięciu szkół 
z terenu województwa łódzkiego. Chór Szkoły 
Podstawowej z Gomulina pod czujnym okiem na-
uczyciela muzyki Pawła Filipka wykonał utwór pt. 
„Piechota”. Spośród wszystkich występów komisja 
konkursowa przyznała trzy równorzędne finałowe 
miejsca za najlepsze wykonania utworów. Ogrom-

nie miło nam poinformować, że szkolny chór z 
Gomulina znalazł się w zwycięskiej trójce!

28 listopada dyrektor szkoły Iwona Zapała i na-
uczyciel muzyki Paweł Filipek mieli zaszczyt ode-
brać z rąk prezesa Radia Łódź i przedstawiciela IPN 
w Łodzi nagrody w postaci vouchera na 3-godzinny 
pobyt w Kompleksie Basenowym Termy Uniejów, 
a także edukacyjne gry od łódzkiego oddziału IPN.

I miejsce 
LZS Hawdu Wola

II miejsce 
FC Wroników

III miejsce 
Iskra Wygoda

IV miejsce 
LZS Glina
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Kto najlepszy w hali? Międzygminny 
turniej siatkarski

Z medalem w Pucharze Polski
12 listopada 2022 r. w Radomsku, w Powiatowej Hali Sportowej odbył się już III 
Memoriał Janusza Kamińskiego i Puchar Polski w Podnoszeniu Ciężarów Masters. 
W zawodach wzięli udział zawodnicy z całej Polski. Naszą gminę reprezentowało 
dwóch jej mieszkańców. Błażej Gąsior z Woli Krzysztoporskiej i Piotr Macioł z 
Bujen. Wola Krzysztoporska 

druga w kręglach
W trzeciej konkurencji (kręgle) w ramach XXII 

Spartakiady Władz Samorządowej Powiatu Piotr-
kowskiego drużyna gminy Wola Krzysztoporska 
zajęła II miejsce, tylko o jeden punkt ustępując 
zwycięzcom.

Zawody odbyły się 2 
grudnia w Kleszczowie, 
a do rywalizacji stanęło 
11 drużyn. Gminę Wola 
Krzysztoporska repre-
zentowali: radni Kamila 
Kaczorowska, Magda-
lena Magiera, Jolanta 
Kabzińska, Krzysztof Jarząbek, zastępca wójta 
Mieczysław Warszada, sekretarz gminy Dominik 
Ambrozik i sołtys Krężnej Bartosz Cieślik.

Drużyna z Woli Krzysztoporskiej zdobyła 481 
punktów, tylko jednym ustępując zwycięskiej eki-
pie z Czarnocina (482 pkt) i wyprzedzając trzeci 
Sulejów (462 pkt).

We wcześniejszych konkurencjach nasi samo-
rządowcy spisywali się również bardzo dobrze, zaj-
mując I miejsce w „rekreacji” i VII-IX w siatkówce.

Gratulujemy!

Mikołajkowe Mistrzostwa Gminy Wola Krzysz-
toporska w Halowej Piłce Nożnej o puchar wójta 
gminy Wola Krzysztoporska Romana Drozdka od-
były się tym razem 18 grudnia 2022 r. w Gomulinie.

Jak zakończyła się rywalizacja?
1. OSP Bujny
2. LZS „OLDBOY” Wola Krzysztoporska
3. LZS OSP Gomulin

4. LZS Laski
5. LZS Mąkolice
Skład OSP Bujny: Mateusz Piątek, Przemy-

sław Pietrus, Adrian Bies, Przemysław Misztela, 
Tomasz Drozdek, Andrzej Orszulak, Radosław 
Chojnacki, Maksymilian Skalski, Radosław Rybak, 
Szymon Markiewicz.

Organizatorem mistrzostw było Gminne Zrze-
szenie LZS w Woli Krzysztoporskiej.

Międzygminny Turniej Mikołajkowy w piłkę siat-
kową o puchar wójta gminy Wola Krzysztoporska 
Romana Drozdka rozegrany został 17.12.2022 r. w 
Woli Krzysztoporskiej.

Oto wyniki:
1. LZS Mąkolice (na zdjęciu)
2. OLD BOYS Gomulin
3. PKP Woźniki
4. FC ULANI Parzniewice
5 i 6. TER Laski i KUZYN TEAM Laski
7. ISKRA Wygoda
Skład LZS Mąkolice: Łukasz Adamczyk, Mate-

usz Adamczyk, Bartek Łuczyński, Kamil Ociepka, 
Michał Lacheta, Wiktor Turowicz, Rafał Cieślik.

Organizatorem turnieju było Gminne Zrzesze-
nie LZS w Woli Krzysztoporskiej przy udziale klubu 
Tie-Break Wola Krzysztoporska.

Obaj startowali w kategorii wiekowej 30-39. 
Błażej Gąsior uplasował się na 2 miejscu, zdoby-
wając srebrny medal z wynikami w rwaniu 111 kg 
i w podrzucie 131 kg (oba wyniki to rekordy życio-

we), natomiast Piotr Macioł zajął 4 miejsce, wyry-
wając 100 kg i podrzucając 130 kg.

Z niecierpliwością czekamy na kolejne sukcesy. 
Powodzenia!

OSP Bujny


